
                                                                                                                            
                                                                                                                                Proiect     

                                                                                                            Nr. 180 din 29.08.2022                             

 

 

 

 

H O T A R Â R E 

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile, pe anul 2022 

 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 2 septembrie 

2022, 

 urmare adresei nr.465664/22.08.2022 a Ministerului Finanțelor Publice,  

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 

15919/29.08.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor privind drumurile, pe anul 2022, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcției Buget–Finanțe nr. 15920/29.08.2022; 

     - avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

în conformitate cu prevederile art.29 alin.(1), lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.19/2022 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, 

în temeiul art.173 alin.(1) lit.f) și al art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1 – Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor privind drumurile, pe anul 2022,  conform anexei, care face parte integrantă  

din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate.  

           

 

 

                        PREŞEDINTE,                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

          DOINA-ELENA FEDEROVICI                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                      Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

__________2022 

Nr.____  

 



 
                                                                                    Anexa 

                                                                                    la Hotărârea nr.  din   

 

 

 

 

Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile, pe anul 2022 

 

- mii lei - 

Nr.crt. Unitatea administrative teritorială Sume defalcate din TVA pe 

anul 2022 

1 Județul Botoșani 4.695,00 

 TOTAL 4.695,00 

 

 

                         

 

            PREȘEDINTE,                                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

DOINA ELENA FEDEROVICI                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                                   MARCEL STELICĂ BEJENARIU                                                    



                                                                                                                              
Nr. 15919 din 29 august 2022                                  

                                               

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

 

Potrivit anexei 5 la Ordonanța Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pentru 

anul 2022, nr.19/2022 și a anexei la adresa nr.465664/2022 a Ministerului Finanțelor Publice București, 

județului Botoșani i-au fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile pentru anul 2022 în cuantum de 4.695,00 mii lei a căror repartizare pe 

unități administrativ-teritoriale se face conform art.29 alin.(1) lit.c) din ordonanță, în funcție de lungimea 

și starea tehnică a acestora, prin hotărâre de către Consiliul Județean, după consultarea primarilor. 

În vederea repartizării sumelor în data de 26.08.2022 am convocat și au participat primarii 

unităților administrativ-teritoriale la consultări privind repartizarea sumei alocate. 

Suma alocată județului Botoșani propun să fie repartizată bugetului propriu al județului, pentru 

finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene, respectiv pentru asigurarea contribuției județului 

Botoșani la finanțarea obiectivului de investiții major și de o importanță deosebită pentru Județul Botoșani 

„Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 2: Botoșani-Iași” cod SMIS 112979, care presupune 

modernizarea a 106,264.50 km de drum județean din care: 100,293.60 km pe teritoriul județului Botoșani 

și 5,971.90 km pe teritoriul județului Iași. 

Proiectul implică parteneriatul dintre Județul Botoșani și Județul Iași și comunele: Lunca, 

Mihălășeni, Răuseni, Dobârceni, Blândești, Călărași, Todireni, Sulița, Gorbănești, Hlipiceni, Trușești, 

Dângeni, Albești, Hănești - județul Botoșani și comuna Șipote - județul Iași, având ca lider de parteneriat 

U.A.T. Județul Botoșani. 

Situația la zi a plăților pentru acest proiect pentru U.A.T. Județul Botoșani este prezentată mai 

jos: 

I. Valoarea contractată/U.A.T. Județul Botoșani 
                                                                                                                                           - mii lei - 

Lot Nr. 

contract/data 

Total 

valoare 

contract 

din care: Plăți 

efectuate 

din care: Rest de 

plată 

din care: 

Cheltuieli 

eligibile 

Cheltuieli 

neeligibile 

Cheltuieli 

eligibile 

Cheltuieli 

neeligibile 

Cheltuieli 

eligibile 

Cheltuieli 

neeligibile 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
LOT.1 7291/23.04.2021 89.753,23 63.655,92 26.097,31 52.788,55 41.928,31 10.860,24 36.964,68 21.727,61 15.237,07 

LOT.2 9803/10.06.2021 208.355,38 147.473,25 60.882,13 49.426,10 46.644,63 2.781,47 158.929,28 100.828,62 58.100,66 

LOT.3 7292/23.04.2021 102.687,69 72.687,12 30.000,57 64.137,73 46.934,00 17.203,73 38.549,96 25.753,12 12.796,84 

T O T A L: 400.796,30 283.816,29 116.980,01 166.352,38 135.506,94 30.845,44 234.443,92 148.309,35 86.134,57 

 

II. Valoare suplimentară rezultată din activarea mecanismului de ajustare a prețului 

conform subclauzei 48.3, coroborată cu 48.5 din contractele de execuție lucrări/U.A.T. Județul 

Botoșani 

                                                                                                                                    - mii lei - 

Lot Nr. contract/data Valoare rezultată 

din ajustare 

Plăți 

efectuate 

Rest de plată 

LOT.1 7291/23.04.2021 14.510,39 7.286,06 7.224,33 

LOT.2 9803/10.06.2021 45.826,15 3.866,13 41.960,02 

LOT.3 7292/23.04.2021 16.922,87 10.533,85 6.389,02 

T O T A L: 77.259,41 21.688,04 55.573,37 

 



Fac precizarea că valorile rezultate din activarea mecanismului de ajustare a prețului, 

cheltuielile neeligibile pe proiect, precum și cota de 2% din cheltuielile eligibile sunt în sarcina Județului 

Botoșani – bugetul propriu al județului. 

Repartizarea sumei de 4.695,00 mii lei este prezentată în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

În conformitate cu prevederile legale a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl 

supun spre dezbatere și aprobare. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

DOINA ELENA FEDEROVICI 

 



 
 DIRECŢIA BUGET – FINANŢE                   

 Nr. 15920 din 29 august 2022 

 

 

                    VIZAT,                                                                                              

         VICEPREȘEDINTE,                                                                      

             DORIN BIRTA                                                            

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Potrivit anexei 5 la Ordonanța Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pentru anul 

2022, nr.19/2022 și a anexei la adresa nr.465664/2022 a Ministerului Finanțelor Publice București, județului 

Botoșani i-au fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile pentru anul 2022 în cuantum de 4.695,00 mii lei a căror repartizare pe unități 

administrativ-teritoriale se face conform art.29 alin.(1) lit.c) din ordonanță, în funcție de lungimea și starea 

tehnică a acestora, prin hotărâre de către Consiliul Județean, după consultarea primarilor. 

În vederea repartizării sumelor în data de 26.08.2022 au fost convocați și au participat primarii 

unităților administrativ-teritoriale la consultări privind repartizarea sumei alocate. 

Suma alocată județului Botoșani se propune să fie repartizată bugetului propriu al județului, 

pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene, respectiv pentru asigurarea contribuției județului 

Botoșani la finanțarea obiectivului de investiții major și de o importanță deosebită pentru Județul Botoșani 

„Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 2: Botoșani-Iași” cod SMIS 112979, care presupune 

modernizarea a 106,264.50 km de drum județean din care: 100,293.60 km pe teritoriul județului Botoșani 

și 5,971.90 km pe teritoriul județului Iași. 

Proiectul implică parteneriatul dintre Județul Botoșani și Județul Iași și comunele: Lunca, 

Mihălășeni, Răuseni, Dobârceni, Blândești, Călărași, Todireni, Sulița, Gorbănești, Hlipiceni, Trușești, 

Dângeni, Albești, Hănești - județul Botoșani și comuna Șipote - județul Iași, având ca lider de parteneriat 

U.A.T. Județul Botoșani. 

Situația la zi a plăților pentru acest proiect pentru U.A.T. Județul Botoșani este prezentată mai 

jos: 

I. Valoarea contractată/U.A.T. Județul Botoșani 
                                                                                                                                           - mii lei - 

Lot Nr. 

contract/data 

Total 

valoare 

contract 

din care: Plăți 

efectuate 

din care: Rest de 

plată 

din care: 

Cheltuieli 

eligibile 

Cheltuieli 

neeligibile 

Cheltuieli 

eligibile 

Cheltuieli 

neeligibile 

Cheltuieli 

eligibile 

Cheltuieli 

neeligibile 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
LOT.1 7291/23.04.2021 89.753,23 63.655,92 26.097,31 52.788,55 41.928,31 10.860,24 36.964,68 21.727,61 15.237,07 

LOT.2 9803/10.06.2021 208.355,38 147.473,25 60.882,13 49.426,10 46.644,63 2.781,47 158.929,28 100.828,62 58.100,66 

LOT.3 7292/23.04.2021 102.687,69 72.687,12 30.000,57 64.137,73 46.934,00 17.203,73 38.549,96 25.753,12 12.796,84 

T O T A L: 400.796,30 283.816,29 116.980,01 166.352,38 135.506,94 30.845,44 234.443,92 148.309,35 86.134,57 

 

II. Valoare suplimentară rezultată din activarea mecanismului de ajustare a prețului 

conform subclauzei 48.3, coroborată cu 48.5 din contractele de execuție lucrări/U.A.T. Județul 

Botoșani 

                                                                                                                                    - mii lei - 

Lot Nr. contract/data Valoare rezultată 

din ajustare 

Plăți efectuate Rest de plată 

LOT.1 7291/23.04.2021 14.510,39 7.286,06 7.224,33 

LOT.2 9803/10.06.2021 45.826,15 3.866,13 41.960,02 

LOT.3 7292/23.04.2021 16.922,87 10.533,85 6.389,02 

T O T A L: 77.259,41 21.688,04 55.573,37 



 

Se menționează faptul că valorile rezultate din activarea mecanismului de ajustare a prețului, 

cheltuielile neeligibile pe proiect, precum și cota de 2% din cheltuielile eligibile sunt în sarcina Județului 

Botoșani – bugetul propriu al județului. 

Repartizarea sumei de 4.695,00 mii lei este prezentată în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile  pentru includerea pe 

ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani a prezentului proiect de hotărâre. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

MAGDA DIDII 

 

 

 


